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1. SZÁMÚ HIRDETMÉNY 

a Magyar Posta Befektetési Zrt-nél lebonyolított fizetési műveletek teljesítési rendjéről 

Hatálybalépés: 2019. június 5. 
Közzététel: 2019. május 21. 

 

Befektetési szolgáltatásokhoz kapcsolódóan munkanapnak tekintendő minden olyan naptári nap, amelyen a Magyar Posta 

Befektetési Zrt. (továbbiakban: Szolgáltató) függő ügynöke, a Magyar Posta Zrt. befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatos 

műveletek teljesítése céljából nyitva tart (továbbiakban: munkanap). Ezen belül: 

Hétköznap (hétfő-péntek) - minden hétfő-péntek, kivéve, ha az munkaszüneti nap (ünnepnap) vagy melyet az adott évben a 

munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló jogszabályban „pihenőnap”-ként hirdetnek meg 

Szombat (pihenőnap) - minden szombat, kivéve az, amely munkaszüneti nap (ünnepnap) vagy melyet az adott évben a 

munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló jogszabályban „munkanap”-ként hirdetnek meg. 

- minden olyan nap, melyet az adott évben a munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 
jogszabályban „pihenőnap”-ként hirdetnek meg. 

Munkaszombat  - azok a szombati napok, melyeket a munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló jogszabályban 

„munkanap”-ként hirdetnek meg 

1. A Szolgáltató postahelyi üzleti és pénztári órái: 

Hétfőtől - péntekig 08:00 – 19:00 óráig, szombaton 08:00 - 12:00 óráig, munkaszombaton 08:00 – 15:00 óráig, illetve ha a 

postahely nyitvatartási ideje ennél rövidebb, úgy annak nyitvatartási ideje alatt. 

Amennyiben a megbízásokkal kapcsolatos bármely határidő munkaszüneti napra, szombat (pihenőnap)ra vagy bankszünnapra 

esik, határidőnek a következő munkanapot kell tekinteni. Kivétel ez alól a szombat (pihenőnap)on postahelyen benyújtott 

pénztári tranzakció és pénz átvezetési megbízás (az Ügyfél saját, Tartós Befektetési Számlája javára), melyek azonnal 

teljesülnek. 

2. Pénzforgalmi tranzakciók és értékpapír transzfer 

Megbízás 
Megbízás 

benyújtásának 
helye 

Átvétel végső időpontja 
(T nap) 

Feldolgozás értéknapja 

2.1. Pénztári tranzakciók 

Készpénz befizetés Postahely Szolgáltató üzleti órái alatt T nap 

Készpénz kifizetés Postahely Szolgáltató üzleti órái alatt T nap 

Készpénzfelvételi rend: a Magyar Posta Zrt-.nél, mint a Szolgáltató függő ügynökénél kezdeményezett készpénzfelvétel 

esetén az Ügyfél a Magyar Posta Zrt. „az előzetes bejelentéshez kötött készpénz kifizetések szabályairól” szóló 
Hirdetményében meghatározott módon és határidőig köteles előzetesen bejelenteni a hivatkozott Hirdetményben megjelölt 
összeghatárt meghaladó készpénzfelvételt. Az Ügyfél ezen összeghatárról tájékozódhat a készpénzfelvétellel érintett 
postahelyen, illetőleg a hivatkozott Hirdetmény megtekinthető a Magyar Posta Zrt. honlapján a www.posta.hu címen. 

Transzfer és átutalási megbízások 

Forint átvezetési megbízás az 
ügyfél saját Tartós Befektetési 
számlája javára 

Postahely vagy 

e-Befektetés 
Szolgáltató üzleti órái alatt T nap 

Forint átutalási megbízás a 
Számlatulajdonos saját, más 
befektetési vállalkozás vagy 
hitelintézet által vezetett számlájára 

Postahely vagy 

e-Befektetés 

Hétköznap 14.30 óra 

(Munkaszombaton 11.00 óra) 
T nap 

Értékpapír átvezetési megbízás 
másik ügyfél Magyar Posta 
Befektetési Zrt. által vezetett 
számlájára 

Postahely 

Hétfőtől csütörtökig 15.00 óra 
Pénteken 13.00 óra 

 (Munkaszombaton 12.00 óra) 
 

T nap 

Értékpapír transzfer megbízás más 
befektetési vállalkozás vagy 
hitelintézet által vezetett 
értékpapírszámlára 

Postahely 

Hétfőtől csütörtökig 16.00 óra 

Pénteken 14.00 óra 

 (Munkaszombaton 12.00 óra) 

T nap 

Értéknapos forint átutalási 
megbízás 

Postahely vagy 

e-Befektetés 
Szolgáltató üzleti órái alatt 

Megjelölt nap (legkorábbi 

a következő hétköznap) 

A Szolgáltató az átvétel végső időpontját követően és szombaton kizárólag forint átvezetési és átutalási megbízást fogad be, 

mely a teljesítés szempontjából a következő munkanapon érkezettnek minősül. 

http://www.posta.hu/
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3. Értékpapír forgalmazás 

Megbízás 
Megbízás 

benyújtásának 
helye 

Megbízás 
befogadása  

Forgalmazási időszak / 
Átvétel végső időpontja 

befogadás napi Kötésnapra 
(T nap) 

Elszámolási 
nap és  

Árfolyamnap 
(ha eltér) 

Kincstári Takarékjegy Plusz 

Kincstári Takarékjegy Plusz 
visszaváltási megbízás 

Postahely 

e-Befektetés 
folyamatos 

(szombaton is) 

Hétfő-csütörtök 15.00 óra 
Péntek 14.30 óra 

 
(Munkaszombat: 12.00 óra) 

T nap 

Befektetési jegy 

Magyar Posta Takarék Pénzpiaci 
Alap, Magyar Posta Takarék 
Ingatlan Alap „A” Sorozat, Magyar 
Posta Rövid Kötvény Alap  
vételi és visszaváltási megbízás 

Postahely 

e-Befektetés 
folyamatos 

(szombaton is) 

Hétfő-csütörtök 15.00 óra 
Péntek 14.30 óra 

 

T nap 

Magyar Posta Takarék Hosszú 
Kötvény Alap  
vételi és visszaváltási megbízás 

Postahely 

e-Befektetés 
folyamatos 

(szombaton is) 
T + 1 nap 

Magyar Posta Takarék Harmónia 
Vegyes Alap vételi és 
visszaváltási megbízás 

Postahely 

e-Befektetés 
folyamatos 

(szombaton is) 

T + 2 nap 
(árfolyamnap: 

T+1) 

Magyar Posta Takarék Ingatlan 
Alap „I” sorozat vételi megbízás 

Szolgáltató 

székhelye 
folyamatos T nap 

Magyar Posta Takarék Ingatlan 
Alap „I” sorozat  
visszaváltási megbízás 

Szolgáltató 

székhelye 
folyamatos T+180 nap 

Rendszeres befektetési jegy vételi 
megbízás / megbízás 
visszavonása 

Postahely 
folyamatos 

(szombaton is) 
Szolgáltató üzleti órái alatt 

Ügyfél által 
megjelölt nap 

Államkötvény 

Prémium Magyar Állampapír 
vételi megbízás 

Postahely 

e-Befektetés 

Telefonos 

Ügyfélszolgálat 

folyamatos 
(szombaton is) 

Hétfő - csütörtök: 16.00 óra 
Péntek: 14.30 óra 

(Munkaszombat: 12.00 óra) 

T + 1 nap 

(árfolyamnap: 

T) 

Bónusz Magyar Állampapír,  
Prémium Magyar Állampapír  
Kétéves Magyar Állampapír 
visszaváltási megbízás 

Postahely 

e-Befektetés 
forgalmazási 
időszakban 

Hétfő - csütörtök 8.00-16.00 óra 
Péntek 08.00-14.30 óra 

 (Munkaszombat: 8.00 - 12.00 
óra) 

T + 1 nap 

(árfolyamnap: 

T) 

 

 Az átvétel végső időpontját követően, illetve a szombaton beérkezett megbízások a teljesítés szempontjából a következő 

hétköznapon érkezettnek minősülnek, a fedezet- és az értékesítéshez rendelkezésre álló mennyiség vizsgálata a megbízás 

beérkezésének időpontjában történik. 

 Elszámolási nap az a nap, melyen az értékpapír tranzakció ellenértéke az ügyfélszámlán és az értékpapírszámlán 

jóváírásra kerül. A Kibocsátók tájékoztatása alapján a magyar államkötvény vételi tranzakciók és a befektetési jegy 

forgalmazási tranzakciók elszámolása során a munkaszombat nem kerül munkanapként figyelembevételre. 

 A tranzakció árfolyama az árfolyamnapon meghatározott árfolyam lesz. Az árfolyamnapot a Hirdetmény akkor tartalmazza, 

ha az eltér az elszámolási naptól. 

 Lejárattal rendelkező értékpapírok esetén a lejárat napját megelőző utolsó munkanapra vonatkozó visszaváltási megbízást 

a Szolgáltató nem fogad be. 

 Telefonos Ügyfélszolgálaton keresztül vételi megbízást a Szolgáltató kizárólag akkor fogad be, ha a hívás kezdeményező 

fél a Telefonos Ügyfélszolgálat. 

 Magyar Posta Takarék Ingatlan Alap „A” sorozatra vonatkozóan az Alapkezelő által forgalmazási maximum került 

bevezetésre, így vételi megbízást a Szolgáltató kizárólag abban az esetben fogad be, amennyiben az értékesítést az 

Alapkezelő nem szünetelteti. 

 A Magyar Posta Befektetési Zrt. székhelyén megbízás benyújtására előzetes időpont egyeztetést követően van mód. 

Időpont egyeztetés telefonon a +36 (1) 320 10 84-es telefonszámon a Magyar Posta Befektetési Zrt. Telefonos 

Ügyfélszolgálatán, annak üzleti órái alatt lehetséges. 
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4. Bejövő transzfer – és forint átutalások 

Bejövő értékpapír transzfer és forint átutalási megbízás (más befektetési vállalkozás vagy hitelintézet által vezetett számláról) 
jóváírása minden hétköznapon 17h-ig, aznapi teljesítési dátummal történik. 
 
Az átutalások zökkenőmentes teljesítése érdekében kérjük, hogy az indító fél közvetlenül az Ön Keretszerződésben 
megadott (3*8 karakter) számlaszámát adja meg kedvezményezett számlaszámként. 
(A Magyar Posta Befektetési Zrt. a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt-nél vezetett 18203442-06018420-65010018 számú 

elszámoló számláján keresztül beérkező átutalás jóváírását a Szolgáltató csak abban az esetben teljesíti, ha az átutalás 
közleményében a kedvezményezett Ügyfél Magyar Posta Befektetési Zrt-nél vezetett számlaszáma megjelölésre kerül.) 
 
A Szolgáltatónál vezetett Összevont Értékpapírszámla javára benyújtott transzfer megbízáshoz megadandó a Magyar 
Posta Befektetési Zrt. KELER azonosítója: 0517/000001, valamint a kedvezményezett számla tulajdonosának neve és 
ügyfél azonosítója. 
 
 
5. e-Befektetés elektronikus szolgáltatáson végrehajtott átutalási megbízások esetében meghatározott limitek 

A Szolgáltató az e-Befektetési szolgáltatáson kezdeményezett átutalási megbízásokat a jelen Hirdetményben megjelölt Alap- és 
Maximális limitek figyelembe vételével hajtja végre. 
 
Ügyfél az Alaplimitektől eltérő limiteket az Üzletszabályzatban meghatározott módon adhat meg azzal, hogy azok az alább 
meghatározott Maximális limiteket nem haladhatják meg. 
 

Alaplimitek 

 
Eseti/ tranzakciós limit   2.000.000 HUF 

Napi limit 10.000.000 HUF 

 

Maximális limitek 

 
Eseti/ tranzakciós limit 10.000.000 HUF 

Napi limit 50.000.000 HUF 

 
 
6. Zárolási megállapodás, zárolás megszüntetése 

Megbízás 
Befektetési Szolgáltató átvétel 

végső időpontja 
Feldolgozás értéknapja 

Zárolási megbízás  Hétköznap 13.00 óra T nap 

Zárolás megszüntetése Hétköznap 13.00 óra T nap 

A zárolási és a zárolás megszüntetésére vonatkozó megbízás a Magyar Posta Befektetési Zrt. székhelyén (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) 

adható meg. 


